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er over.
Ad Jansen vertelt over opgravingen die dit voorjaar achter
de kerk van Ulvenhout zijn gedaan naar de geschiedenis van
Grimhuysen en tracht die geschiedenis te analyseren.
Christ Buiks vertelt over Groot Wolfslaar in 1572 en Harry
Verhoeven verhaalt over een voor velen onbekend plantje in

Strijbeek.
De tentoonstelling "Vier Harmonieën in ons heem" is geopend en wordt druk bezocht.Burgemeester Bax kwam al twee
zondagen voor Paulus uit Zeeland en Peter van der Velden
had er een reis uit Emmen voor over.
Paulus hield weer zí1n drieëntwintigste jaarvergadering

Van Sluis Communicatie bv
Public relations & public affain
Baronielaan r9

't Gemeentewapen dat eens op ons gemeentehuis hing' siert
vanaf 5 oktober de gevel van ons museum.
In deze aflevering van Brieven van Paulus berichten we U

23 oo

w

vanzelfsprekend met Brabants Worstenbrood.

Brieven van Paulus verhaalt U over dit alles en nog veel
meer.

Het speelde zich allemaal af in de buurt van ons oude
GEMEENTE!'IAPEN

5

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw-Ginneken

Aan de orde komen op deze avond het "Rijke Roomse Leven"
met o.a. scapulier en retraite, de kostscholen, de hygiëne
en allerlei kleding.
VeIe oude gebruiksvoorríerpen komen uit de meidenkist en
vormen samen een spiegel des tijds. Dit alles wordt doorspekt met vele anekdotes.
Als U ook belangstelling hebt wat er zoal uit de meidenkist
te voorschijn komt moet op t7 novenber om 20.15 uur in 'de
Fazanterie aanwezig zijn. U zult er vast geen spijt van

krijgen.

l{ijnmaand 1997
Met

Beste Heemvriend.en,

gaan hle een boekenbeurs organiseren.Tegen Sinterklaas is dat een mooie gelegenheid om eens met een verrassend cadeautje voor de dag te komen. Elders in deze
Brieven leest U daar meer over
Tenslotte za1 op maandag t7 november Cees Prinsen uit Hilvarenbeek ons het een en ander komen vertellen over: De
Meidenkist.
Een lezing waar hij in Brabant veel succes mee boekt.
Vroeger ging men als meid of knecht al iong dienen. In een
kist of grote koffer nam men aI zijn benodigdheden mee.

het bestuur van

de

Heemkundekring Paulus Daesdonck,

Het drieëntwintigste verenigingsjaar vELn Paulus is met een
veelheid van activiteiten van start gegaan.
Er was een matige deelname aan Open l{onunentendag, d,ie dit
jaar over oude schoolgebouwen ging
De tentoonstelling over de drie harmonieën en een fanfare
is wel aI druk bezocht en opgeluisterd door de harmonieën
St.-Caecilia en Constantia
In november komt Concordia en in december Voor Eer en Deugd
de eerste zondag van de maand om 14.00 uur d,e openstelling
opluisteren. Kom ook eens luisteren bij het Paulus' Museum.
Voor het boekj e met de straatncrmen van Nieuw-Ginneken is
veel belangstelling en we krijgen veel complimenten over
deze interessante uitgave. '
Het oude hlapen van Nieuw-Ginneken is in de voortuin van het
museum onthuld door de (oud)-burgemeesters Anne Bax ën
Peter van der Velden en tijdens de jaarvergadering met
heerlijk worsterÈrood zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen n.1. Toon Goos en Jos Verschuren.
Bovendien hebben wij toen ook kurmen vernemen hoe onze familienamen ontstaan ziin.

In november

vriendelijke groet

Namens

, ,//e--\
--/rtz
- - .......-.-5
Jan van der Westerlaken

voorzitter.

Geen

internationaal of nationaal

maar lokaal verkeersbord

foto

Kees

Leijten

VREEMD BORD

Fietsend langs De Mark op een mooie zomerdag, ontdekte ik
plotseling een vreemd verkeersbord.
Een fiets die te water dreigt te gaan.
De Landinrichtingsdienst Galder-urvenhout biedt de Mark in
die omgeving weer de mogelijkheid te meanderen. 0p deze
plek passeren we de Kerselsche Beek en kunnen over een
nieuw bruggetje of door het water, 20 cm diep.
Speciaal voor deze voorde werd

dit

verkeersbord ontworpen.

,

'Puulus van D ues do,nck'
Tbntoonstelling: vanaf Zondag

7 september

dec.

7 Museum

open m.m.v.

en Deugd ( GaIder/Stri j beek/Dreef
Brieven van Paulus LL7 verschijnt

fanfare Voor Eer

L5

)

1997
1998

j an.

4

Museum open

LZ Lezing door Cor Swanenberg

15 Einde tentoonstelling: "4 Harmonieën
feb.
maart
Museum Paulus vwr Daeilonck is geopend de le Zordag vor de mmrd vwr 14.00 rur t/m 17.00 uu; en
elkc woensdasmiddas van 14.00 uur t/h, 16.00 uur Voor sroenen oo verzoek- belt u ons even? Të1.: (070 5

/L998

7 Opening nieuwe tentoqnstelling
" 4 Harmonieën in ons Heem " door oud-burgemeester

Anne Bax-Broeckaert m.m.v. harmonie Constantia
Presentatie van het straatnamenboek.
L3 Open Monumentendag: "Oude Schoolgebouwen"
22 22e Jaarvergadering in Fazanterie Ulvenhout
Pauze met worstenbrood; daarna:
"Familienamen verklaard" door M.Schreurs-Janssen

nov.

met m.m.v.harmonie Caecilia uit Bavel
Onthulling van het oude gemeentewapen in de tuin
van Pau1us d.oor de oud-burgemeesters
Anne Bax-Broeckaert en Peter van der Velden.
Brieven van Pau1us 116 verschijnt
Museum open

15
1

2

Gehele maand Boekenbeurs in museum
m.m.v.harmonie Concordia

Museum open

uit

Studiedag "Archeologie in de Praktijk" *
t7 Lezing: " De Meidenkist" door Cees Prinsen
Fazanterie 20.L5 uur

16

3

Ginneken

Koninginnedagen

en Genealogie

te Tilburg *

119

ing

juni

Museum open

juli

museum

gesloten

aug.

museum

gesloten

31

Heem"

Museum open

11 Lez

( e6 )

"Heemkunde

Paulus 23 jaar
Brieven van Paulus

3

mei

sept. 1 Begin van het 23e verenigingsjaar

okt.

Museum open

7 Studiedag

15

ío"tus
AGENDA 1e97

1

Ons

118

16 Lezing door Karel Leenders
apr.

Niet veFgeten....

1 Opening tentoonstelling: 100 Jaar

15 Brieven van Paulus

in

einde 23e verenigingsjaar

wij zigingen

* Activiteiten
van Stichting Brabants Heemrwaaraan ook U kunt d,eeLnemen
Infarmatie:Stichting
Br.Heem Postbus 1203 52008G " 's Hertoqenbosch
secr. H.Boot 0486-46L.982
** Het museum is geopend:
- elke Le zondag van de maand 1.4.00u-L7.00u (niet in juli en auqustus)
(behalve augustus)
- elke woensdaqmiddag van L4.0O uur tot 76.00 uur
- op verzoek : tei 076- 56L.27.42

6

22e

7

8. Dit jaar zijn de zittende bestuursleden Kees Leijten en
Jan van Dorst aftredend.
Verder stelt het bestuur voor, om de vacatures, welke de

JAARVERGADERING

Verslag van de tweeëntwintigste jaarvergadering van

de

heemkundekring Paulus van Daesdonck, gehouden op 22 september L997.
door Jan van Dorst

l.voorzitter Jan van der !{esterlaken opent om 20.L5 uur de
vergadering en heet alre aanhrezigen van harte welkom op
deze laatste zonerdag. Op de eerste plaats dankt hij
degenen, die vÍeer iets meegebracht hebben voor paulus.
Een verkennersriem (fan.vlamings), schoenmakersgereedschap
( f am.Van Dongen) , een reglement van bikkelen ( fam.Van
Kuij k)

.

Ars hoogtepunten van het afgelopen jaar haart hij aan "5s
jaar Nieuw-Ginneken" en de daarmee verband houdende lezing

afgelopen jaren zijn ontstaan weer op te vulren. Daarom
draagt het bestuur de kandidaten Toon Goos en Jos verschuren uit Ulvenhout voor.
Daar er bij de secretaris geen tegenkandidaten zijn binnengekomen worden genoemden bij acclamatie ge/herkozen.
De voorzitter heeft de nieuwe bestuursleden van hàrte
welkom in het bestuur.

9. Daar het verenigingsjaar start op 1 septenber, hebben er
aI enkele festiviteiten plaats gevonden.
Het jaarprogranma ziet er voorlopig als volgt uit:
- Op 7 september is de tentoonstelling over drie harmonieën
en een fanfare geopend door de
Nieuw-Ginneken mevrouw Bax.

van prof.Claes.

2.

De noturen van de vorige jaarvergadering op 30 september
1996, werke afgedrukt waren in de Brieven nummer lLL worden
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Het jaarversrag, waarin aIle activiteiten van de vereniging, het museum en de uitgaven van de Brieven van paulus,
wordt door de secretaris voorgelezen en eveneens door de
vergadering goedgekeurd.

4.De penningmeester geeft' toerichting op het door hem
gevoerde financieel bereid. Hiervoor hem hartelijk dank

gebracht.

5. Bon zwijnenburg heeft samen met NeI verhurst bij de
penningmeester de boeken en bescheiden gecontroleerd.
Mede namens Bob verzoekt NeI de vergadering de penningmeester te dechargeren.
6. Daar Bob zwijnenburg terugtreedt uit de kasconnissie,
vraagt de voorzitter of Jan vissers uit Bavel volgend jaar
samen met Nel de kascommissie wil vormen. Deze gaat hiermee
akkoord.

7.

De vergadering gaat ook akkoord net de begroting van de
penningmeester voor het verenigingsjaar 1997-j.9g8.
De penningmeester zal moeten zorgen, dat hij met een totaal
bedrag aan inkomslen van f 1B.Z50r- rond moet komen.

laatste burgerneester van

Zíj heeft

-

toen tevens het eerste exemplaar van het boekje
"§traatnamen" in ontvangst genomen.
Open monumentendag op L3 september,fietstocht lang oude
(voormalige) scholen.
22 september jaarvergadering met lezing over familiena.men
door Mevr.Scheurs.
5 Oktober onthulling van het gemeentewapen van de voormalige gemeente Nieuw Ginneken bij het museum door de laatste burgemeesters varn öeze geneente Mevr.A.Ba:r en de heer
P.v. d.Ve1den.
5 novenber nuseun open met serenade van harmonie Concordia uit Ginneken.
L4 november heemhwis in Etten Leur.
1.7 november lezing over de Meidenkist door Cees Prinsen.
7 december nuseun open met serenade van de fanfare Voor

Eer en Deugd.
L2 januari Cor Swanenberg humor in het dialect.
1 februari tentoonstelling Oranjecomite' s.
L6 maart Karel Leenders tandschapsgeschiedenis van Geersbroek.In nei gaan we gezamenlijk het gebied Geersbroek
bekij ken.
lL mei Eric Kolen met lezing: "Eer en schande;oude Volksgebruiken.

Zoals gewoonlijk, zullen ook de Brieven van Paulus

maal verschijnen.

vijf

9

B

l0.Tijdens de rondvraag vraagt J.van Dongen, iÍaarom de tram

aanwezig is geweest bij de opening van de Barones.
Volgens de voorzitter is dit te wijten aan de onbekenclheid
bij organiserende instanties.

22e

doet een oproep aan de aanwezigen om foto's van
oude winkeltjes voor een volgende tentoonstelling.

L september 1996- 31 augustus
door Jan van Dorst

niet

Irfim Langen

0m 21.00 uur sluit
aIle aanwezigen het

de voorzitter de vergadering en biedt
traditionele worstebroodje aan.

JAARVERSLAG
HEEI.{KUNDEKRING PAULUS

VAN

DAESDONCK

1997

1 september 1996 werd door gedeputeerde Arie van Harten
de tentoonstelling 200 jaar Brabant geopend.
Onze voorzitter overhandigde hem tëvens het eerste erxemplaar van "Gemaallijst 1795" en "Wandelen op Luchtenburg",
twee boekjes welke door onze kring word.en uitgegeven.

Op

De ons bekende prof.Claes verzorgde in het kader van Brabant 200 op 2 september een lezing met als titel
"1796: Omwenteling en verandering".

Het

museum

bestond op 6 september 10 jaar.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag hebben een vijfentwintigtal leden een bezoek gebracht aan het oude electriciteits-, c.q.waterleidinggebouw aan de Ulvenhoutselaan en
aan de brouwerij in Breda.
jaarvergadering hebben we gehouden op 30 september
Na de pauze met het traditionele worstenbrood heeft onze voorzitter aan de hand van dia's een lezing verzorgd over gezegdes, welke terug te vinden waren op
een van Breughels schilderijen.

Onze 21e

in de Fazanterie.

TOCH GROOT GINNEKEN

?

door Kees Leijten

In de tijd dat de annexatie speelde lanceerde de Ginnekenaar Wim Siegmund het voorstel de nieuwe gemeente niet Breda te noemen, maar Groot Ginneken.
De voormalige gemeente Ginneken en Bavel was destijds de
grootste van de vier gemeentes die nu de gemeente Breda
vormen.

Ik moest er even aan denken toen ik op de gereconstrueerde
Ginnekenweg op de nieuwe lantaarnpalen weer het wapen van
Ginneken en Bavel (en Nieuw-Ginneken) ontwaarde.
En dan kom je midden in de stad een veegïíagen tegen met
zowel het wapen van Breda als dat van Nieuw-Ginneken ( Ginneken en Bavel).
Het kan verkeren

Brieven van Paulus

nr. 11f is

uÍtgekomen op 15 oktober.

Max Langeweg, vergezeld door schilderijenrestaurateur Giet
van Kernpen, verzorgde op 11 november een interessante lezing over restauratie en de waarden van de aanwezige schilderij en.

12 december verzorgde de "Culinaire Club Ulvenhout" een
diner in de Fazanterie. De opbrengst f 9.000r-- werd geschonken aan onze vereniging ten behoeve van de bouw van
Op

een karkooi.

Brieven van Paulus

nr.

712 verscheen op 15 december.

deputatie van het bestuur van Paulus
uitgenodigd voor een speciale zitting van B en W van de

Op 31 december was een

10

11

gemeente Nieuw-Ginneken, samen met de besturen van de culturele centra uit de kerkdorpen van de gemeente.
Tijdens deze vergadering werden ons enkele "kostbare" attributen toevertrouwd, zodat ze bewaard blijven voor het

nageslacht.

Het waren:
het boek met de namen van de ereburgers en erelegpenninghouders van de gemeente Nieuw-Ginneken
d.e voorzittershamer met wapen
de bokaal, waarin de stembriefjes werden opgehaald
de ambtsketen van de burgemeester
tenslotte een oorkonde waarop de vier dorps- en het
gemeentewapen staan geschilderd.

Na deze extra vergadering van B en hl zijn de aanwezigen
naar het museun gegaan, waar de burgemeester de tentoonstelling "Gemeente Nieuw-Ginneken 55 jaar" heeft geopend.
Op 15

februari verscheen Brieven van

Pau1us

nr.

113.

"Klank en Vreugd" uit Bavel verzorgde op 10 maart de tradimuziekavond bij Paulus. Deze maal had het gezelschap de liedjes opgehangen aan de kapstok: " de jaargetijden, de vier seizoeneÍr".

Op 15

De

zijn op 11 april te gast

april verscheen Brier"r, ,"n Paulus nr.

tentoonstelling

Op deze dag kwamen ook de Brieven van Paulus

ge-

114.

"Gemeente Nieuw-Ginneken 55

op 15 juli gesloten.

jaar "

werd

nr.115 uit.

RECTIFICATIE
In het artikel "bude boerderijen bij de Ijpelaar" door Ad
Jansen in Brieven van Paulus 115 zijn de ond.erschriften van
de foto's 4 en 5 op pagina 240 en 242 helaas verwisseld.

JE

ERAAN ?

Veel verenigingen zullen jaloers zijn op Paulus. Het is een
van de weinige verenigingen die zich elke keer opnieuw mag
verheugen op een druk bezochte jaarvergadering. l{ellicht
komen de toehoorders echter niet alleen maar op de jaarvergadering zelf af en ook niet op het worsterÈrood dat traditiegetrouw wordt uitgedeeld.
De aangekondigde lezing na het officiële gedeelte zal zeker
een steentje bijdragen.
Zo stond er aansluitend aan de jaarvergadering van 1997 een
interessante lezing over naamgeving op het program.
Mevrouw en neneer Schreurs uraren

vanuit Oirschot gekomen om

het een en ander uit te leggen rond het ontstaan van

ternamen.
Vele eeuwen geleden hadden

alleen

ach-

beroemde mensen een ach-

dat alleen nog maar een persoonlijke
aanduiding die niet overging op de kinderen. He denken
bijvoorbeeld aan Karel de Grote, Karel de Kale ,Karel de
Stil1e, l{ilIem de Eerste, I'lillem de Tweede.
Achternanen voor de gewone mensen waren niet nodig. De
bevolking was noq niet zo uitgebreid en men reisde zelden
of nooit. Pas toen de handel op gang kwam werd het zaak om
zich te onderscheiden van anderen door en bij- of toenaam
aan te nemen of te krijgen.
Vaak verïrees men in zo'n naam naar uiterlijke kenmerken.
(Extreem groot of klein, dik of dun, grote oren, noem naar
op)

31 augustus was het einde van het 21e verenigingsjaar.

Onze excuses

door Ànneke Oomes-v.d.Berg

ternaam en vaak was

tionele

De sponsors van ons museum
weest.

ACHTERNAT,IEN: HOE KOM

-

Een andere nogelijkheid was uiteraard het verwijzen naar de
geboorte- of de woonplaats. Mevrouw Schreurs ging uitgebreid in op de handel wandel van de familie Van l{erode, die
al eeuhren lang banden heeft met Oirschot.Deze familie kwam
oorspronkelijk, u raad het vast welruit Merode (Duitsland).
NAPOLEON

EIST REGISTRATIE

In 1811 werd onder het bewind van Napoleon een bevolkingsregister aangelegd. Iedereen moest een achternaam hebben.
Àls rnen op dat moment nog geen naam had, dan kon men er een

kiezen. Men koos vaak voor de woon- of geboorteplaats maar
men koos ook regelmatig voor de naam van de vader. Zo kon
de zoon van Jan zich Janszoon noemen. Dit werd dan weer

tot Jansz of Jansen of iets dergelijks. Mevrouw
Schreurs wist uitgebreide lijsten op te noemen met mogelijke namen en hun nogelijke schrijfwijzen.

verbasterd

1'

12

het register vooral zou dienen om mannen op te kunnen
roepen voor het leger, namen een aantal personen een vreemde naam om zich te revancheren.
Enkele vervelende namen zijn: Sukkel of Naaktgeboren.
Gelukkig bestaat de mogelijkheid om een of meerdere letters
in de naam te laten veranderen waardoor een heel andere en

Omdat

minder vervelende naan ontstaat. Deze wtizigingen zijn
echter alles behalve gratis
Men kon met de naan natuurlijk ook verrrijzen naar het beroep dat men uitoefende. Zo is Schreurs een naam voor een
kleermaker. De voorvader die de naaln Schreurs aannam zal
dus hoogstwaarschijnlijk weI kleermaker geweest zijn.
STREEKGEBONDEN ACHTERNN{EN

Dat achternamen streekgebonden zijn dat spreekt voor zich.
De meeste natnen komen slechts in een beperkt gebied voor,
a} wordt dit door de grotere mobiliteit van de mensen uiteraard wel steeds minder. lt[aar nog steeds kan men met
behulp van telefoongidsen bepalen hoe de inwoners 100 jaar
geleden vooral zullen hebben geheten. Zo kwamen in Brabant
zeer veel Van den Broek, Van de Ven en Van den Berg voor.
Dit zÍjn allemaal streekgebonden verwijzíngen.

de Zuidelijke Nederlanden het gebruik van
toe-, bij- of achternamen aI veel eerder ingeburgerd dan in
de noordelijke delen. Zo had in de 14de eeusí in Helmond
iedereen als een toe- bij- of achternaam. Rond de 17de en
18de eeuw gebruikte aI zo'n'80 procent van de bevolking van
de Zuidelijke Nederlanden een tweede naam, in het noorden
was dit slechts 14 Procent.

Overigens was

in

Over familienamen kon men toen nog niet echt spreken. Vaak
kreeg alleen de oudste zoon de familienaam. De andere zonen
kregen andere n.rmen. En uiteraard kon nog niet iedereen
goed lezen of schrijven waardoor ook de registratie niet
foutloos verliep. Ook daardoor kwamen verschillende namen
binnen een familie voor.

Er valt ontzettend veel te vertellen over naamgeving. Mevrouw Schreurs had vast nog veel langer door kunnen gaan
met haar dia's en haar verhaal. Het was echter al elf uur
en voor een groot aantal mensen werd het hoog tijd op huis
aan te gaan. Maar omdat men dagelijks met achternElmen te
maken heeft, denk ik dat iedereen nog weleens terug zal
denken aan deze eerste lezing van het nieuwe verenigingsj aar.

Er zít. muziek in

Tentoonstelling bij

Pau1us

:

4 HARMONIEëN IN ONS HEEM

door EIIy Zwíjnenburg

heeft voor het seizoen
'97-'98 weer van alles op stapel Staan. Begonnen werd op
zondag 7 september met het openstellen van een tentoonstelling in het museum over het rijke muzikale leven uit
de afgelopen jaren van de harmonieën uit Bavel, Ulvenhout
en het Ginneken, alsmede van de fanfare " Voor Eer en
Deugd uit Galder/Strijbeek/Meersel-Dreèf", die in deze rij
beslist niet mag ontbreken. De officiëIe opening vrerd ver-

Heemkundekring Paulus van Daesdonck

richt door de oud-burgemeester van Nieuw-Giruteken, mevrouw
Anne Bax-Broeckaert in het bijzijn van de besturen van de
vier muziekverenigingen.
Tevens werd daarna een boekje ten doop gehouden, waar aIle
wetenswaardigheden in staan over de straatnamen van onze
voormal ige gemeente Nieuw-Ginneken.
Dit a1les werd. muzikaal opgeluisterd door harmonie Constantia met een gezellig optreden.
EEN FELICITATIE I'IAARD
Mevrouw Bax begon haar toespraak met

het bestuur en alle

te feliciteren met deze
prachtige tentoonstelling. 'Hij laat de rijke geschiedenis
van aIle muziekverenigingen goed tot zijn recht komen.
Bovendien komt tevens goed tot uiting dat zíi een grote

medewerkers van de Heemkundekring

bijdrage leveren aan het sociale, culturele en maatschappelijke leven in de gemeenschappen. Denk daarbij maar eens

St. Nicolaasintochten, serenaZe
verhogen de sfeer en zijn eigenlijk niet meer weg te
aan koninginnedagvieringen,

des bij koninklijke onderscheidingen, jubilea e.d.

denken.t

zíj tot slot nogmaals haar waardering uit en
dan niet alleen aan de samenstellers van de tentoonstelling, maar aan iedereen, die door de jaren heen als lid
van een muziekvereniging aan de rijke geschiedenis daarvan
heeft meegewerkt. Met de woorden 'harmonieën het gaat U
tot in lengte van jaren goed', verklaarde zíi de tentoon-

Daarom

sprak

stelling voor

geopend.
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DE EXPOSITIE

Paurus heeft weer de hand weten te reggen op alrerreÍ
foto's en attributen, zodat u zowel van de harmonieën als
de fanfare een goed overzicht krijgt.
Te beginnen bij de oudste harmonie concordia uit het
Ginneken, opgericht in t877. Deze harmonie heeft zelf de
eigen hoek ingericht met o. a. een oud vaandel uit ],gtz ,
oude foto's, waarond.er een uit 1986 vcrn de toenmalige
bestuursleden, gezeten voor het stamlokaar. verder een
kinderuníform en een boekje over de harmonie.

st. caecilia uit Bavel heeft er een oud noturenboek ligg€D, alsmede de laatste notulen van begin de oorlog 15-111941. omdat zíj toen geen lid wirde worden van de Ku1turkammer, mocht ze niet blijven bestaan. Natuurlijk liggen
naast de laatste de eerste van na de oorlog om precies te
zijn van 25 april 1945. verder eveneens oude foto's met

o.a. een van de toen 8-jarige piet Jansen, die op zijn
trompet een solo weggaf voor pastoor Doens. Ook is er een
foto van een toneelstuk, dat de reden opvoerd.en in het
patronaat, namelijk het stuk "Hemelnar". Ook heel bijzonder is een artikel in de krant, ter gelegenheid van het
zilveren jubileum van de harmonie.
van constantia uit ulvenhout staat er de wissertrofee, die
ziJ in 1981 beschikbaar heeft gesteld ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan en die om de twee jaar tijdens het
dorpenconcours werd uitgereikt. vanaf lgBT is die definitief in bezit van de chaamse harmonie, die toen de trofee
voor de derde maal won en daarom mocht behouden. Harmonie
concordia uit Ginneken stelde toen een nieuwe ter beschikking, de 'Jac Bounantrofee', die eveneens in het museum te

bewonderen

De Nieuw-Ginnekense vlag

in top. De tentoonstelling
foto Jan

geopend

Brosens

In het

is.

museun was

het een drukte van belang

foto Jan Brosens
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verder treft u er een diproma uit Lgzg en oude foto's,
waaronder een uit 7924, van het gouden jubileum in 1.956 en
van het bestuur in 1,942. verder instrumenten en uniform-

17

HET EERSTE VOOR DE LAATSTE . . .

..

j asj es.

door E1Iy Zwijnenburg

De fanfare voor Eer en Deugd heeft haar mooi foto-archief
beschikbaar gesteld, zodat u echt een goed overzicht
krijgt. Een foto, die u beslist niet mag missen, is een
foto van pater wilfried voor zijn huis in Galder, gemaakt
toen hij zijn eerste H. Mis opdroeg. ook rigt er de muziek
van een mars, die vlak na de eerste wereldoorlog in 1919
werd gemaakt en gespeeld. verder ook een diplomà van een
eerste prijs, die de fanfare op 27 juli 195g in de wacht
sleepte.

"Het eerste voor de laatste burgemeester van Nieuw-Ginneken". Met die woorden overhandigde de voorzitter van de
Heemkund.ekring, Jan v.d. Westerlaken, het eerste exemplaar
van het straatnamenboekje aan mevrouw Bax. Het tweede
kreeg de auteur van het boekje, Ad Jansen, die dit unieke
brokje geschiedenis van Ginneken en Bavel en Nieuw-Ginneken gestalte heeft gegeven. Het derde was voor Christ
Buiks, die aI veel voorwerk voor zijn rekening had genomen, waar Ad dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Het
vierde voor Jac Jespers, die er in het verleden ook aI
eens ingedoken was en e.e.a. had uitgezocht. Het vijfde
was voor Riann Schrauwen-Buiks, die het hele 'computerwerk' ervan voor haar rekening had genomen, waarvoor haar
man het programma had gemaakt.

ïn de vitrine in het midden ziet u o.a. diverse prij zenl
medailles, tegels en vaantjes, die de muziekverenigingen
in de loop der jaren hebben vergaard. ook rigt daar de
eerste klarinet, die constantia in 190T gekregen heeft van

baron de Constant Rebecque.
Zo dit was maar een kleine greep uit het geheel, waaraan u
kunt zien dat het beslist de moeite waard. is on even
binnen te wippen in het museum. Dat kan op elke eerste
zondag van de maand van 14.00 17.00 uur en elke woensdagmiddag van 14.00 16.00 uur.

Het eerste Straatnanenboekje voor oud-burgeneester
Oud-Burgeneester Anne Bax-Broeckaert had een zere vlnger
foto Jan Brosens

Bax-Broeckaert.

Anne

foto Jan Brosexs
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EEN UNIEK WERKJE

Het boekje bevat verklaringen en uitleg over de ruim 250
namen, waarnaar onze straten zijn vernoemd. Achter de
namen is steeds met cijfer en letter verhrezen naar de
blokindeling op de Falkplanplattegrond van Nieuw-Ginneken.
Verder is het boekje verluchtigd met diverse foto's, zodat
het naast interessant ook gewoon prettig is om door te
kijken. Op de voorkant zijn de afzond.erlijke wapens van de
vier dorpen Bavel, Galder, Strijbeek en Ulvenhout te zien.
Al doorbladerend doe je allerlei leuke ontdekkingen, zoals

o.a. over:

- Bijgaard in Bavel: het toponiem wordt aI in de zestiende eeuw vermeld. Het woord zou afgeleid zijn van het
dat omheining betekent.

Germaanse "bigardum",

Sulkerpad

in Ulvenhout: ontleent zijn

naam aan

de

ligging bij de Sulkerberg. Het element "sulker" is wellicht een verbastering van het woord "surkeI", dat zuring

betekent.
Smidshof

in Galder: dit oude toponiem voor een perceel
bij de kapel werd aI vanaf de zestiende eeuw vermeld. De
verklaring van deze naam is: een omsloten stuk grond, in
bezit van een smid of van een familie Smits.
Goudbergseweg in Strijbeek: deze naarn is pas in de
negentiende eeuw ontstaan. Voorheen werd het natuurgebied
aangeduid als 'de Vousenberg'. Op de Goudberg stond de
Vossenbergse molen. Deze standaardmolen werd. aI in 1525
vermeld als'Voussenberchse molen'.

Dit unieke werkje

mag

eigentiitr in geen enkel gezin in het

is te koop voor f 9.95.
Ulvenhout aan het museum en op het gemeentehuis (deelstadskantoor) in Bavel bij Thom Neger Pater Verschurenstraat 24 en bij Toine Jansen Kerkstraat 35.
Haast U, want er is maar een beperkte oplage van 500
stuks.
oude Nieuw-Ginneken ontbreken. Het

In

De oud-burgeneesters Anne Bax-Broeckaert en Peter van der
Velden onthullen het oude geneentewapen in de tuin van het
nuseun.
foto Jan Brosens

WAPEN ONTHULD
door Kees Leijten
Onder grote belangstelling hebben de oud-burgemeesters van
Nieuw-Ginneken , mevrouw Anne Bax-Broeckaert en Peter van
der Velden vorige week zondag het wapen onthuld dat eens op
het gemeentehuÍs van Nieuw-Ginneken hing en thans in de
tuin van Paulus van Daesd.onck pri j kt.

blies er lustig op los Í
terwijl het nieuwsgierige publiek toestroomd.e alvorens na
het tweede stuk Peter van der Velden het woord voerde.

De Bavelse harmonie St.-Caecilia

Hij

was blij

weer

in Ulvenhout te zijn en de Bavelse

voor zich te zien staan.

Strijbeek

WWW
Galder

Ulvenhout

musicí

Hij memoreerde het goede verenigingsleven in Nieuw-Ginneken, dat zeer gunstig afsteekt tegen de arme gemeente Emmen, waar het financieel niet mogelijk is een museum in
stand te houden.
Na zijn toespraak werd de Nederlandse Driekleur van het
dagelijks weer bewonderen en dan mijmeren over die dierbare gemeente Nieuw-

!{apen gehaald en kan iedereen het nu
Ginneken van weleer.

20
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Aan de vraggestok wapperde ondertussen de Nieuw-Ginnekense
gemeentevlag, drie groene en twee witte banen, die herinneren aan de vijf delen van de gemeente van weleer (Baver,
Ga1der, Heusdenhout, Strijbeek én Ulvenhout).

Na de onthulling

bries de Baverse Harmonie nog twee deunwaarbij
het
laatste stuk erg veel appIa,r"= oog"tte.
!jes,
Het was het eigen clubried van de harmonièldat gedóerterijk
gespeerd en gedeertelijk gezongen werd en waarvan de gezongen

tekst als volgt luidt:

HET CLUBLTED VAN HARMONÏE ST.-CAECÏLÏA BAVEL

wij zijn de nuzikanten van ons nooie BaveL-land
wij strooien onze kLanken over het qanse Brabant-Land
wij zijn ook steeds te vinden bij eàn leuke blaaspartij
'Tzij bij festival en ook bij carnaval
htij zijn er aLtijd bij.

GRIHHTIYSEN ÀRCHEOTOGISCH ONDERZOCHT

door Àd Jansen

Inleiding
rn de "Brieven van Paulus" nr. Ltz van december 1996 is
verslag uitgebracht van een kleine proefopgraving, die de
Heemkundekring in samenhrerking met de gemeente NieuwGinneken in de zomer van tg96 achter de Laurentiuskerk in
ulvenhout heeft uitgevoerd (l). Daarin werd aangekondigd,
dat in opdracht van de Rijksdienst voor het oud"heidkundig
Bodenonderzoek door het rnstituut voor Toegepast Historisch Onderzoek te Tilburg een " verkennend bodenonderzoek" zou worden uitgevoerd om de restanten van Grimhuysen
te onderzoeken. Het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken had
daarvoor nog een kredÍet van Fl. 10.000r- beschikbaar gesteld.

Daarna schonk paurus een biertje, terwijl de vere bezoekers
weer snufferden naar bekenden op de vere foto's.
Het was erg druk ,wat een aantal de verzuchting deed slaken
"rk kom hier woensdagmiddag weer eens terug óm rust,ig te
kijken". Misschien ook iets voor U.

tentoonstelling duurt tot 15 januari en is elke woensdag
16.00 u) en eerste zondag van de maand (14.00
17.00 u. ) te bewonderen. .

De

(14-00

zondag 2 november zal- harmonie Concordia uit
!n
14.00 uur de

tentoonstelling opluisteren.

STRAATNA},IEN
Enthousiast is op 7 september het boek

lige

Ginneken

STRAÀTNAI'{EN

gemeente Nieuw-Ginneken" ontvangen.

om

,voorma-

voor de liefhebbers is er ook nog een plattegrond, van
voormalige gemeente à f Z,S0 in het museum te koop.
Het straatnamenboek is verkrijgbaar bij:
Bavel : Toine Jansen Kerkstraat 35
Thom Neger pater Verschurenstraat 24
Ulvenhout: Museum pennendijk 1
Stadsdeelkantoor bij Jan Grau$rmdns
Ginneken : Boekhandel van Kemenade en Hol1aers Ginn.weg

de

330

Foto 1: overzicht van het onderzochte terrein tussen de
kerk en de woningen van De Donk. Bij de boon werkput r,
vooraan werkput 2, terwijl op de achtergrond een kraan
bezig is werkput 3 uit te graven (foto A.W.Jansen, 1gg7).

22

Slot Grimhu[isen

Olvenhout ll-B).
Ondergronds monument
opgespoord

21

Door de slechte weersomstandigheden in het begin vdn de
winter moest het onderzoek worden uitgesteld. Het I.T.H.0.
heeft het werk uitgevoerd op 19, 2A en 21, februari L997.
In dit artikel worden de voorlopige resultaten samengevat
en wordt u ^een uitvoerig fotoverslag van het onderzoek
aangeboden (4).
Het resultaat mag bevredigend worden genoemd. Niet alleen
is er een beter inzicht in de geschiedenis van Grimhuysen
ontstaan, maar er werden ook ta1 van oude gebruiksvoorwerpen of delen daarvan opgegraven, die op zichzelf aI zeer
de moeite waard

zijn.

De uitvoering van het onderzoek
Bij de werkzaamheden waren een tiental personen betrokken.
De heer C.llitteveen, directeur van het I.T.H.0., bereidde
het project voor. Het veldwerk stond ond.er leiding van de
archeoloog Th.de Jong, die ook het rapport over de opgra-

ving geschreven heeft. Deze laatste werd geassisiteerd
door Hans Koopmanschap (veldtechniek en fotografie),
enkele studenten van de vakgroep geschiedenis en nog
enkele vrijwilligers. De eerste dag vÍas er een kraan met
machinist beschikbaar voor de ontgraving (zie foto 1).

Theo de Jong

mei 1997
ITHO Tilburg
Institr,rut voor Toegepast Historirch Onderzoek
Archeologische reeks 2l

Voor het onderzoek zijn drie "werkputten" gegraven, waarbij de bovenlaag door de kraan werd verwijderd (zie
afbeelding 1). De eerste put lag ter hoogte van de plaats
van de voordeur van het huis, waar eens het bekende "poortje van Grinhuysen" moet hebben gestaan. 0m een indruk te
krijgen van het voorterrein werd de put een aantal meters
in oostelijke richting doorgetrokken. De tweede opening
werd gemaakt op de noordoost hoek van het vroegere huis,
waarbij de sleuf een aantal meters in noordelijke richting
werd, doorgetrokken. De derde ontgraving was de grootste.
Aan de zutdzÍjde van

die de

Heemkundekring

het huis werd de kleine opgraving,
in de zomer van 1996 had gedaan,

aanzienlij k uitgebreid.
De twee volgende dagen werden de putten onderzocht, de
fundering en de vondsten ingemeten, gefotografeerd en in
kaart gebracht.
De fundamenten van Grimhuysen
AIs voorbereiding op deze werkzaamheden rdas reeds in mei
L996 door de heer Th.Neger van de gemeente Nieuw-Ginneken
samen met de auteur van dit artikel aan de hand van kadastrale gegevens de plaats van de fundering zo goed mogelijk
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bepaald en in het terrein gemarkeerd. De afmetingen van
het huis (buitenwerks) werden toen voorlopig vastgesteld
op 25 meter in de de lengte (noord-zuid) en ongeveer acht
meter in de breedte (oost-west). Uit het veldwerk van het
I.T.H.O. in februari j.I. is gebleken, dat deze maten vrij
goed klopten met de werkelijke. De juiste lengte bedraagt
24tB meter (oostgevel) tot 25,1 meter (westgevel), terwijl de breedte ongeveer 8,7 meter is. Deze laatste kon
namelijk niet precies worden vastgesteld, omdat de funderingsmuur van de westgevel niet kon worden ontgraven in
verband met de daar aanwezige bestrating.
Er werden zowel binnen de fundering a1s in het omliggende
terrein een groot aantal grondboringen verricht. Binnen
het huis werden enkele tussenmuren aangeboord, overigens
zonder dat deze precies konden rÍorden vastgesteld.
Een belangrijke informatie verschafte de opbouw van de
fundering. Uit het onderzoek bleek, dat er aan de zuidzijde tussen 1775 en 1825 een stuk aan het huis ríerd aangebouwd, waarvoor een gedeelte van de zuid"elijke gracht werd
gèdempt mèt afbraakmateriaal (afb.1). De aanbouw is niet
alleen gemetseld met andere stenen, maar ligt ook niet
precies in een rechte lijn met de rest van de fundering.
De aanbouw was "koud", dus zonder directe verbinding tegen
de oudere fundamenten geplaatst. Het huis was buitenwerks
vóór de vergroting 2017 meter lang, de uitbouw heeft Grimhuysen aan de oostzijde 4rt meter en aan de westzijde 4,4
meter langer gemaakt.

is het noordelijk deel van Grimhuysen aanzienlijk ouder dan de zojuist beschreven uitbouw
aërn de zuidzijde. Dat blijkt allereerst uit de metselstenen, die hier van een groter formaat zijn dan die voor de
uitbouw werd,en gebruikt. Ook de metselspecie en het metselverband kunnen informatie verschaffen over de ouderdom.
Zoa1s al vermoed lrerd

liep, evenals aan de zuid- en westzijde, een brede gracht op slechts enkele meters van de gevel. Daarmee had Grimhuysen het karakter van een "versterkt huis". Aan de oostzijde van het "slotje" lag de
gracht op veel grotere afstand van het huis, waardoor er
aan de voorzijde een soort "binnenplaats" of "voorhof"
heeft gelegen. De gracht aan de noordzijde leverde een
schat aan materiaal op, dat daarin bij de demping werd
gedumpt. De vondsten omvatten onder meer een groot aantal
scherven van huishoudelijk aardewerk uit de tweede helft
Langs de noordgevel

van de zestiende

eeuw.

27

het huis zonder de uitbouw moet omstreeks
1600 zijn gemetseld, waarbij gebruikt gemaakt moet zijn
van afbraakmateriaal of breuksteen. Enkele bakstenen van
groot formaat, die in de noordelijke gracht !'Ierden aangeDe fundering van

s
3
§

troffen, wijzen zelfs op de mogelijkheid, dat er

§,

omstreeks 1400 een huis gestaan kan hebben,
gedeeltetijk uit steen was opgetrokken.

s

S\r

§.
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o

reed,s

dat geheel of

nerkputten nader bekehen
De eerste put werd gegraven net ten noorden van het pad
dat nu langs de noordzijde van de kerk loopt. De gemaakte
opening was zeven meter lang en twee meter breed, gemeten
in de richtÍng oost-west (zie afbeelding 1).
Hier moet, althans in in de negentiende eeuw, de ingang
van het huis gelegen hebben, met het bekende 't Poortie van
Grimhuyrsen" dat nu aan de straat tussen de kerk en de
pastorie staat opgesteld. Van de fundering werd maar één
laag aangetroffen (zie afbeelding 2). Deze bestond uit
roze-gele bakstenen, gemetseld met een zacht-gelige morte1, met een afmeting van 20,A120,5 x I ,5/L0 10/10,5 x
4,0/5,0/6tA (lengte x breedte x hoogte). De totale breedte
bedroeg 62 centimeter (driesteens). Iets ten oosten van
deze muurrestanten werden twee greppelties gevonden, dÍe
parallel met het (latere) huís liepen. Deze lagen dieper
dan de onderzijde van de fundering. In één daarvan werd
een middeleeuwse scherf van Elmpter aardewerk aangetroffen, te dateren tussen 1175 en 1350. Dit zou er op kunnen
wijzen, dat er reeds in de eerste helft van de 14e eeuw op
deze plaats een gebouw stond rÍaaraan deze greppels zijn
gerelateerd. Sporen van dit vroegere huis zijn echter niet
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teruggevonden.
De tweede ontgraving vond

plaats aan de noordzijde van het

huis. Hier werd de noordoost hoek van het "slotje" blootgelegd (foto 2). De werkput hlas vrij groot: ongeveer 15
meter lang ín de richting noord-zuid en twee tot drie
meter breed in de richting oost-west.

De fundering was hier gemetseld met roze-ge1e bakstenen,
x 4 t5/5,0/5,5
afmeting 20 ,0/2A,5/2t,0 x LA tA/10
'5/tl,0 totale
breedte
(lxbxh); tien metsellagen = 56 centimeter;
58/59 centimeterrmet een schuin afgestreken versnijding
aan de binnenzijde naar een breedte van 69/72 centimeter;
de buitenzijde in lagen van afwisselend strekken en kopp€Dr gemetseld met een gelige kalkmortel, zoals dat ook in
de eerste werkput het geval was. Aan de binnenzijde heeft

ongeveer 50 centimeter onder de versnijding een keldervloer gelegen van plavuizen met een afmeting van 22 x 22 x
3,2 centimeter, gelegd in harde tras, die gedateerd kan
worden in de zeventiend.e eeuw. Voor het metselwerk was
gebruik gemaakt van gebroken steen, hetgeen op hergebruik
of tweede keus kan wijzen. De kelderwanden waren bepleisterd met kalkmortel (foto 3 en 5).
Aan de noordzijde van het huis heeft vóór 1600 een gracht
gelegen, die meer dan acht meter breed moet zijn geweest.

Foto 2: In werkput 2 zijn twee assistenten bezig de noordoostelijke fundering bloot te leggen (foto A.W.Jansen,
1997

)

De schuurkerk, waarvan geen funderingsmuur iS teruggevonden, heeft ten dele op de gedempte'gracht gestaan- Vlak
bij de fundering van het huis werd een wand van gestapelde
heideplaggen aangetroffen, waarmee een oude grachtoever
was gerepareerd. Op de bodem van de gracht lag een eiken
beschoei ingsbalk.
In de gracht werd.en verscheidene kookpotten en andere
gebruiksvoorwerpen van omstreeks 1550 uitgegraven, die
daar bij het dichten gedumpt moeten zljt De vondsten zijn
momenteel in restauratie (foto 4 en 5).

plaats in de zuidoost hoek van het
huis, net ten yÍesten van het koor van de kerk. De kleine
put die de Heemkundekring in de zoner van 1996 had gemaakt

De derde opgraving vond

en vervolgens geconserveerd had, werd opnieuw geopend en
aanzienlijk vergroot tot een lengte van zes meter in de
richting noord-zuid en een breedte van ten dele drie en
ten dele 5r5 meter in de richting oost-west. De hier
aangetroffen fundering bleek sterk af te wijken van de
muurresten in beide andere werkputten. De breedte van de
driesteens muur bedroeg 50 tot 57 centimeter. De buitenzijde bestond uit kleine, gele hardgebakken steentjes met
een afmeting van L7 t0 x 7 t5/8t0 x 3t5/4tA/At5 centimeter
(lxbxh), tien metsellagen meetten 49 centimeter. De binnezijde was gemetseld met toze, zachtgebakken stenen, afmeting L9r0 x 9 x 4,0/4,5 (lxbxh), tien metsellagen = 50,5
tot 54,0 centimeter; de buitenzijde afwisseld in lagen van
strekken en koppen (kruisverband), gemetseld in wittere
mortel, aan de buitenzijde bepleisterd. De to2e stenen,
waaronder veel breukstenen, ularen vermoedelijk reeds
eerder gebruikt (zie foto 6).
Op de zuidoost hoek was ter versterking een blok natuursteen ingemetseldr, dat ook door de Heemkundekring reeds
was aangetroffen (').

Foto 3: De fundanenten in werkput 2 zijn genetseld on*
streeks L600t waarbij gebruikt qenaakt ls van oudere
steen. Op de voorgrond de kelder (foto Th.Neger, 1gg7)
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onderzijde hiervan kon zelfs op een diepte van ongeveer
2,70 meter onder het maaiveld niet worden vastgesteld. Met
de kraan werd vooral aan de zuídzijde van de muur het puin
zoveel mogelijk weggegraven. Dit leverde een groot aantal
kleinere vondsten op, daterend van het begin van de negentiende eeuw (foto 7,8 en 9).
De hemelwaterafvoer, die d.oor de Heemkundekring in 1996
reeds !{as gevonden, werd verder gevolgd naar een bezinkputje van losgestapelde steentjes op de rand van de gracht
Ook hier werden nog sporen van de beschoeiing aangetroffen
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De put werd zover uitgegraven, dat de aansluiting met de
muren van het oudere huis kon word.en blootgelegd. Hierbij
bleek, dat de fundering van het later aangebouwde gedeelte
"koud" tegen het oudere metselwerk was aangezet.
Oorspronkelijk liep de zuidelijke gracht langs de muur van
het oudere huis en moet net als aan de noordzijde meer dan
acht meter breed zijn geweest. Ten behoeve van de uitbouw
werd deze gedeeltelijk gedempt, waarbij aan weerszijden
van de muur een grote hoeveelheid afbraakmateriaal van het
huis r{erd gestort ter verstevening van de nieuwe funderingsmuur. Deze zuidmuur werd zeer diep gefundeerd. De

(foto 10).
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Foto

4:

Op

de boden van de vóór 1600 gedenpte noordgracht

wordt door een der assistenten een roodbakkend aarden
kookpot uit de tweede helft van de zestiende eeuw uitgegraven (foto C.J.M.Leijten, 1997)

Foto 7: Het uitgraven

van

van de muur van de aanbouw

het puinpakket aan de zuidzijde
(foto A.hl.Jansen, 1997).

Foto 8: Archeoloog Th.de Jong en een assistent zoeken naaÍ
waardevol nateriaal bij het uitgraven vctn het puinpakket
tegen de zuidnuur (foto A.W.Jansen, 1997).

tl

Fato 9: Een overzicht van het schervennateriaal gevonden
bij het uitgraven van het puinpakket in werkput 3. De
vondsten dateren van de periode L775-L825 (foto Th.Neger,
19e7 ) .

Foto 10: Henelwateratvoer in werkput 3, bestaande uit drie
aardewerk kannebuizen, leidend naar een bezinkputje van
losgestapelde ijsselsteentjes, onstreeks 1800 (foto Th.Ne-

g€r,

1997)

14
De historie van Grinhuysen opnieuw bezien
rn hoofdlijnen bevestigt het onderzoek de verondersterlin-
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die in de Brieven van paurus nr. ttz zijn uitgespro-

nen van een ouder huis,
geneel of gedeeltelijk
lat toenweikput
gesloopt werd. rn de noorderijke
werd het zandbed
aangetroffen, waarop, ardus de archóoloog, in dezelfde
periode een bijgebouw is weggezet (zie rig.ï). Deze schuur
moet vanaf 1740 tot l7g2 gebruikt zÍjn àrs kerk voor de
parochie van Ginneken.

Kijeboom (omstreeks 1s10-1580),
van Grimhuysen van
1.536-1580, heeft er bijna zeker gewoond. Het ls niet
uitgesloten dat hij of zijn vader Àdriaen Adriaenszn van
den Kyeboom de bouwheer van het zestiende-eeuwse huÍs is
geweest.

het gebouw van Justinus van Nassau er uit gezien
heeft, is niet bekend. Er zijn wel enkele afbeeldingen van
t.r"t "slotje" te vinden op ouae kaarten. op de kaart van
het Mastbos en omgeving, gemaakt in- 1621 door randmeter
J.Lips (zie B_.v.p. ltz, p.zB), ziet men binnen een gracht
van buitenwerks ongeveer 60 meter lang (oost-west) en 50
meter breed (noord-zuid) een rang geiekt huis eí haaks
daarop een schuur afgebeeld, beirló §edekt met een zadeldak. De kaart van J.tÍps kan a1s ,éer
rlauwkeuric worden
beschouwd wat betreft maten en figuratie (5).
Een andere kaart is getekend dooq Jacgues callot tijdens
lrgt beleg van Breda in 1624/25 (0). oèze laat een soort
"kasteel" zien, bestaande uit een Èoofdgebouw en een vrij
klein, haaks daarop staand bijgebouw,
ongeven door een
brede gracht. Aan de uiterste -zuidzijde slaat een soort
torenspits getekend, die duidelijk ïiet past bij het
vermoederijk in renaissancestijl opgetrokken aanziénrijk
huis. De beide zijgevels lijken -een tiapgever te hebben.
Aan de voorzijde van het hoofdgebouw is een verhoging te
zien. Het is niet duidelijk of dit een tijdelijk -bouwsel
in de voorhof is, of dat de voorgevel zelf-hogei is opgetrokken. Het is niet onwaarschijnrijk, dat deze voorbóuw,
evenals {e toren, verband houdt met de militaire activiteiten ('). catlot is wat zijn figruratie betreft zeer
illustratief maar minder betrouwbaàr dan J.Lips. Een
fragment van de kaart van ca1lot treft u aan in figuur 4.
Grimhuysen staat ook afgebeeld op een kaart van nLt Mastbos, gemaakt in r70g door landmeter s.vereyck (8). Deze
laat een ranggerekt huis zien gedekt door een zaderdak met
op de nok drie schoorstenen. De hoofdingang ligt op deze
vrij globale tekening aan de oostzijde. - Haaks óp het
hoofdgebouw, maar op enige afstand hiervan, staat een vrij

gètr,

ken. Omstreeks 1400 gaf de Heer van Breda aan " Jan óastaert v.rn der Leck geheten van Grinhuijser?" een aantal
goederen in leen in ulvenhout. De kern hiervan werd gevormd door een groot driehoekig terrein a.rn de westzijde
van de huidige Dorpstraat ter grootte van zes bunóer
(bijna acht hectare); ook aan de bverzijde van de straat
hoorden nog enkele percelen bi j het llen, evenals zes
bunder heide tussen de huidige Annevillelaan en het urvenhoutse Bos. Het is zeer goed mogelijk dat er reeds in de
vijftiende eeuw of eerder een woning stond op de plaats
waar later het huis Grimhuysen weid gebouwà. uit het
onderzoek van het terrein is echter auiaeriir gebreken,
dat er in de tweede helft van de zestiende ee-uw íeker
versterkt huis heeft gestaan, opgetrokken in baksteeneen
en
omgeven door een ongeveer tien meter brede gracht (zie
figuur 3a). uit de talrijke vondsten in de vóór 1600
gedempte noordgracht blijkt, dat Grimhuysen toen reeds een
huis van enig aanzien moet zijn
geweest. Frans van den
-reenman

Na 1580 werd het huis Grimhuysen door de nieuwe eigenaar,
griffier vogersanck, verhuuid tot omstreeks 160g. tlanneer
de noordgracht gedempt en in noordelijke richting verlegd
is, is niet precies bekend. Hierdoor werd het teirein van
hyis vergroot, waarschijnlijk met de bedoeling er een
I,9!
bijgebouw weg te zetten. Dat kan ar vóór 1sg0 aoór Frans
van den Kijeboom zijn gebeurd, na zijn dood door de nieuwe
eÍgenaar ('), of bij de herbouw tijdens het rwaarfjarig
Bestand (1609-t621). De nieuwe situatie wordt weergegeven

in figuur

3b.

Nadat Philips }Iillem van oranje omstreeks 1609 de Bredase
goederen die hij van zijn vader trlilIem had geërfd, in bezít had genomen, bereende hij zíjn bastaardbroeder Justinus van Nassau met Grimhuysen. Zoals de Bredase geschiedschrijver van Goor in 1744 heeft opgetekend, treett deze
gouverneur van Breda Grimhuysen geheel "hertimmert". De
gevonden fundering dateert, met uitzondering van die vcln
de uitbouw aan de zuidzijde, van het begin ïan de zeventiende eeuw. Hierbij werd gebruikt gemaakt van afbraakste-

Hoe_

groot bijgebouw afgebeeld.

heeft de vorm die het tijdens het rwaalfjarig
Bestand gekregen had, waarschijnlijk behouden tot omstreeks 1800. rn LTgz moet de gracht ten noorden en ten
oosten van de schuur gedempt zijn, waardoor er meer plaats
kwam voor het nieuwe kerkje dat hier toen werd gesticht op
Grimhuysen
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en

GRIItIHUYSENT+1800
1 = huis, in gebruik als pastoriel la = uitbouw,

1550

1822 (?);

2 = kerkje, herbouwde schuurkerk, "1792i 1 = kerkhof; zuidgracht
versmald; westgracht verlegQd(?); noordgracht gedempt.
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1 = pastorie met uitbouw (a) en
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in

1904, na bouw nieuwe kerk.

Fig. 3e en 3d: )ntutitzlzeling
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de plaats van de vroegere schuur van Grimhuysen (zie figuur 3c).
vorgens het archeologisch onderzoek dateert de uitbouw aan
de zuidzijde van het huis van de periode 1775-1825. De
rekening v*n de herbouw van de schuurkerk zijn bewaard
gebleven ('), naar over het verbouwen van de pastorie
wordt daarin niet gesproken. Het is onwaarschijnlijk dat

de uitbreiding van het huis plaats gevonden heeft vóór
1795. De pastorie was eigendom van de pastoor zelf. Na
zijn dood moesten de erfgenamen deze verkopen aan zijn
opvolger, waarbij de prijs steeds ongeveer Fl. 2000rbedroeg. De meeste herders van de Ulvenhoutse parochie
hadden grote moeite om het oude pand in redelijke staat te
houden.

In 1818 sloot pastoor J.t.van Hal met de kerkeraad van de
rooms-katholieke gemeente van Ginneken een overeenkomst.
De pastorie werd "geschonken" a€rn de kerkeraad, die zou
toot de nodise reparaties van het vervallen
;:ilflfi"ïftï

.

in 18L8 zou de derde verdieping van [et
"hoog huys" zijn verwijderd wegens bouwvalligheid (").
Deze grote renovatie heeft er wellicht toe geleid de
verloren ruÍmte te compenseren door aan de zuidzijde een
travee aan te bouwen. Dit zou bijzonder goed aansluiten
bij de datering van de fundering van de uitbouw door de
Na de overdracht

archeoloog.

In 1865 zouden er nieuwe kozijnen zijn geplaatst en het
gehele gebouw van een pleisterlaag zijn voorzien. De
gracht aan de zuidzijde werd voor de aanbouw versmald tot
ongeveer vier meter. Het daarna nog resterend gedeelte van
de gracht aan,fle zuid- en en oostzijde werd gedempt in
1865 en 1885 ("). AIIeen aan de westzijde bleef toen nog
een gedeelte van de oorspronkelijke gracht in stand. De
demping híervan vond plaats wat het noordelijk gedeelte
betreft in 1904 en voor het zuidelijke deel van deze
westgracht eerst omstreeks 1965. Ig 1904 werd de nog
overgebleven "vijver" uitgebaggerd ("). De situatie rond
1900

vindt u in figuur

3d.

Het "poortje van Grinhuysen"
Het gebouw dat op een reeds eerder gepubliceerde foto van
rond 1900 staat afgebeeld (Br.v.P. nr.1.12), telde zeven
traveeën. Het bekende "poortje" stond opgesteld in de middelste hiervan. Het is mogelijk, dat de voordeur bij de
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vergroting van het huis omstreeks 1800, in zuidelijke
richting werd verplaatst, als daarbij tenminste ook de
indeling van het huis is aangepast. Indien dit toen niet
gebeurd is, lag de hoofdÍngang vóór 1800 niet in het midden van de voorgevel. De aangeboorde tusserumrren, clie
wellicht de zijmuren van een gang of hal achter de hoofddeur droegen, Iiggen inderdaad niet precies in het midclen
van het omstreeks 1610 gebouwde huis. Een andere mogelijkheid is, dat er bij de vervanging van de raamkozijnen Ín
1865 ook een nieuwe gevelindeling is gemaakt en het poortje in het midden van de voorgevel is geplaatst. De gevel
werd niet voor niets daarna geheel gepleisterd! Bij deze
overvíegingen rijst enige twijfel, of alle delen van deze
zandstenen deuromlijsting wel origineel 4íjn, of dat zíj

ten dele van de negentiende

eeuw

dateren ('*).

Grinhuysen "ondergronds nonunent"

Het rapport van het archeologisch onderzoek concludeert,
dat de ondergrond achter de Laurentiuskerk "de hijzonder
goed geconserveerde fundetingen en gedenpte ongrachting
van een laat-niddeieeuws versterkt huis bevat".
uBij toekonstig grondwerk tussen de huidige kerk en de
aanleunwoningei van Huize De Donk noet net een belangrijke

en goed geconserveerde archeoTogische ondergrond rekening
worden gehouden. Voorafgaand aan grondverzet zou in dat
geval een opgraving noeten plaats vinden. Advies is het
terrein aan te nerken als 'archeologisch nonunent', een

status die door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodenonderzoek te Anersfoont aan het terrein kan worden
toegekend", aldus archeoloog drs.Th.de Jong.

ond.erzoek kunnen niet alleen van nut
werkzaamheden in de grond. De archeologischhistorische informatie kan opgenomen word.en in het plantsoen, waarbij gedacht kan worden aan het zichtbaar maken
van de plattegrond en de grachten van Grimhuysen door

De

resultaten van het

zijn voor

middel van begroeiing

of in de bestrating,

met een toe-

Iichting op een informatiepaneel.
De Heemkundekring Pau1us van Daesdonck onderschrijft deze
voorstellen volledig. Aan de Dienst Stadsbeheer van de
Gemeente Breda is aI tijdens de werkzaamheden voorgesteld

de funderingen met bijvoorbeeld een tegelpad in het terrein te markeren en een informatiepaneel te plaatsen vÍaarop de historie kort wordt toegelicht.
Tenslotte de vondsten: aardewerk, glaswerk, munten, fragmenten van tegels enz. Na restauratie en inventarisatie
worden deze overgedragen aan het Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten in 's-Hertogenbosch. In de toekomst kunnen

L

in bruikleen word,en afgestaan aan het museum
van Paulus van Daesdonck. l{anneer deze in Ulvenhout tentoongesteld word.en, wordt aan de vondsten nog een afzonderlijk artikel gewijd.

museumstukken

Besluit

het

verkennend bodemonderzoek is er meer zekerheid
hoe het huis Grimhuysen zich tussen 1500 en 1900
heeft ontwikkeld. De oudere geschiedenis blijft echter
moeitijk te doorgronden. Niet alleen zijn er bijna geen
geschreven brormen over de periode vóór 1500 beschikbaar,
maar ook het beperkte archeologisch onderzoek dat nu heeft
plaats gevonden, heeft maar enkele vondsten uit die tijd
opgeleverd,.Het betreft dan met name enkele greppeltjes en
fragmenten van een gebouw uit de late Middeleeuwen, dat
wellicht van de 1.4e eeuw dateert. Ook over de periode na
1600 is niet zo veel over Grimhuysen bekend. Vooral na
1740, wanneer hier het centrum van de rooms katholieke
Door

gehomen

gemeente ontstaat, zijn er maar weinig geschreven bronnen
beschikbaarrmede omdat er van het parochíe-archief slechts
enkele stukken bewaard zijn gebleven. Zelfs wat er in de
negentiende eeur'r met het oude huis en de omgeving Ís

gebeurd,

is moeilijk te

achterhalen.

Aantekeningen

Gebruikte afkortingen:
R.A. N. B.
G.A. N. G.

G.A.B.
1.
2.

3.

4.
5.

Rijksarchief in Noord-Brabantr's-Hertogenbosch
Archief van de vrm. gemeente Nieuw-Gínneken,
thans aanwezig bij G.À.8.
Gemeentearchief Breda

À.ld.Jansen: "Grimhuysen opgeneten en verkend", ín Brieven van Paufus
nr.Ll2, 1996, p. 77-87.
Th.de Jong: "Slot Grimhuysen (Ulvenhout N-B), ondergronds monument
opgespoord", íni Archeologische reeks nr.21, Tilburg L997; uitgave
van het Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek. De details
betreffende de archeologische vondsten zijn aan dit rapport ontleend.
De steenformaten die hier genoemd worden wijken iets af van de afmetÍngen die de Heemkundekring had vastgesteld in de zomer van 1996,
zie BrieveÍl van Pau1us nr.112. Hieruit blijkt het verschil tussen de
professionele en de amateur-archeologen! Het natuurstenen blok was
ook niet geplaatst bij herstelwerk, maar werd direct bij de bouw van
de funderingsmuur aangebracht.
Juten vermeldt de bouw van een nieuwe schuur in 1585, Bron: Rijksarchief Brussel, Chambre des Comptesr nr. 18373, f.6v.
R.A.N.B., kaartenverzameling z.nr. i zie ook: M.Donkersloot-de Vrij,
Topoqrafische Kaarten van Nederland vóór 7750, Groníngen L981, nr.604
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6. "Siège de Breda" , L624/25, gegraveerd door Jacques Callot ín l.626'
zie ook: A.vermeeren, "Prenten van Breda", met toelichting van de
F.A.Brekelmans; Breda 1967. De "huizen" die callot tekent aan
oostzijde van de huidige Dorpstraat zijn "tenten" voor de militairen'
7. Hetzelfde beeld geeft de gravure van Jean Blaeu: "Obsidio Bredae per
Ambrosium spÍnolam Ànno D . :1624". Bij Grimhuysen staat onder nr '26
avec
vermeld: .'Logement du cont de salazar general de la cavallerie, nr'45
le cont Fuenfaldance. zie ook: Ad.vermeereni Prenten van Breda,
g. R.A.N.B., kaartenverzameling, z.rrr.i zie M.Donkersloot-de vrij:
"caarte figuTopoq:rafische Kaarten van Nederland vóót 7750, nt -607 , gekarteerd
in
door S'Vereyck'
rative...van s'Heeren Mastbosch""",
L705, bijgewerkt in 1709.
9. G.A.N.G., Parochiearchief Ulvenhout nr'1L0'
10. G.A.N.G., Parochiearchief ulvenhout nr.36: Memoriaal van de taurentíusparochie te Ulvenhout.
op
1.1. G.Juten: "Ulvenhout", in De Patochiën in het Bisdom Bteda, Bergen
zoom 1935, p. 253. Wat precieS onder het "hooghuis" moet worden verstaanisnietduidelijk.Mogelijktocheenverhoogdevoorgevel?
aan
12. De bronnen die Juten heeft gebruikt betreffende de wijzigingenniet
gepastorie en omgeving in de negentiende eeuw, worden door hem
noemd. In het Parochiearchief, aanwezig bij het Gemeentearchief Breda
en bij het Bisdom Breda, ontbreekt ieder spoor'
L3. G.A.N.G., Parochiearchief Ulvenhout, rekening van de ontvangsten en
uitgaven over 1904i kosten FI. 44,50'
monu74. Zíe voor het poortje: A-W-Jansen, Restauratie van twee kleine
nenten in Nieuw-Ginneken", ín Brieven van Paulus' nr. 110, 1996.

wordt gegraven
Gr
De sleuf boven de fundírmenten van Grinhuysen
Ad Jansen trots bij "zijn" oPgraving
foto Kees Leiiten

L572

Verhuur van d.e hoeve Groot Wolfslaar
door Chr.Buiks

kunnen aIlerlei bijzonderheden over de
IandÈouwgeschiedenis achterhaald worden. In de Bredase
schepenpiotocollen komen honderden, zo niet d'uizenden, van
aergàtiJke pachtcontracten voor. Ettelijke honderden
hieivan- zijrr ond.ertussen getranscribeerd. Een bijzonder
pachtcontract is het onderstaande betreffende de huur van
líolfslaar en wel wegens de talrijke voorwaarden die er in
opgesomd worden.
rn- tret jaar t572 werd. de hoeve Groot wolfslaar verpacht
door de toenmalige eigenaar Cornelis hlaechmans' De pachter
was Jacob Henrièk Coremans, gehuwd. met llaria Jacop Jan
Lips. Hij had de hoeve aI een tijd in huur gehad. De hoeve
weid omschreven als "tíolffslaer oft de groote hoeve van
Wolffslaer, t§veracker, dats te weten het woonhuys mette
achterhuys en messierde suytschuere en noortschuererde
Schaepscoye en verckenscoyer'. Er stonden bij de hoeve dus
twee lchuren, hetgeen zeer opmerkelijk is. De zuidschuur
was de eigenlijke graanschuur. Blijkbaar !ilerden er op de
hoeve ook schapen Ln varkens gehouden- Bij de boerderij
hoorden diverse met name genoemde stukken land: de Elshagerdie grensd,e aan de Gemelmte van trlervenschot, een hoge
í"ia" màt de naam "den Hoybeempt"rgrenzend aan de Lei, de
Ouden
"Nyeuwen Coolhof " ten noorden van de hoeve, "d'en
boerdede
Bij
Gaàrsdries" gelegen achter de schaapskooi.
rij hoorden óok nog een "cruythofft' en_ een "moeshoff" geleien bij het duifhuis. A1leen grote hoeven waren in het

uit pachtcontracten

nezit van een d.uiventoren. ook een aparte kruidentuin en
moestuin worden bijna nooit vermeld. Op de "Oude Coolhof"
werd de boekweit uitgedorsen (later in de Baronie in het
algemeen 'boekweitplàin' genoemd). De huurder of "laet"
moóst d.eze Oude Coolhof ontgronden en bij d.e Nieuwe Gaarsdries voegen. Een gaarsdries is een stuk grond bij de hoeve waar gras op gróeit. Andere stukken grond bij UJolfslaar
waren: "den cieynen Acker", "d.en Grooten Acker" (vele
hektaren groot! ) en "het Scherf". De Kleine Akker was in
de loop van de tijd gesplitst in een oostelijk stuk dat de
Oriepond genoemd ,era en een westelijk deel dat als "het
heylàndt" bekend. stond. Dit laatste perceel $Ias eensd'eels
door de voormalige eigenaar Claes Vyerling en ook eensdeels door Cornelis Waechmans ontgonnen uit de heide rzo
wordt in de akte ter verklaring van de naam vermeld (dit
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is één van de uiterst schaarse eigentijdse naamsverklaringen voor de naam van een perceel) .Aan weiland had de
huurder de beschikking over "het voorste ossenblock", dat
grensde aan het Scherf , "het Achterste ossenblock" en de
"Ackerweyde". rn de Zandbergen lag nog een beemd van een
bunder (=1,29 ha. ) , terwi j I in de Gemelmte van hlervenschot
één broeckrecht aan de hoeve hoord.e

Ars het Broek van wervenschot eventueer verdeeld zou worden, zou waechmans het betrokken stuk grond voor zich zetf
houden en zou de pachter ars vergoeding 4 gulden ontvangen. Maar de Gemelmte werd pas een eeuw rater(in 1660)
verd.eeld.

Een broekrecht was in wervenschot na de verdeling en
verkaveling ongeveer een bunder groot ( zie:veldnamen in
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel , 3rp.108) Bij de
boerderij behoorden nog "den Berch" en enkele bossenrvooral schaarbossenrd.ie om de 7 jaar afgehakt werden. Twee
percelen die oorspronkelijk bij Groot hlolfslaar hoorden
waren door waechmans aan Klein worfsraar gehecht, namelijk: het Hoyvelt en de Oude Hoven. De [Jinkelrijt ,die bij
Klein worfsraar hoord.e, ging omgekeerd naar Groot trlorfslaar.

Huize WoJfslaar, gezien vanuit het noorden

foto A.ll.Jansen lggi.

De pachttermijn werd vastgesteld op 6 jaar: een zeer gebruikelijke perÍode in die tijd (de pachter was aI in 1570
aan deze termijn begonnen). Per jaar moest de pachter
opbrengen: 50 zester rogs" goet en custbair vanden besten
rog die op dit goet wasschen sal'( een zester=346 liter);
in totaal dus 50 x346 liter=17300 liter, een enorme hoe-

veelheid, ongeveer 200 zakken.
Verder nog 66 Karolusgulden per jaar. De rogge en het geld
moesten tegen Kerstmis geleverd word.en. De rogge kon tegen
de Thoornsche Marktprijs betaald worden,maar a1s de pachter tegen half maart nog niet betaald had werd de prijs
verhoogd met 2 stuiver/veertel. Verder moest de laat nog
leveren 25 pond meiboter en 2 veertel boekweit (van 86
liter ?); de laatste op Bamis (1 oct). Als de pachter deze
boekweit leverde hoefde hij geen musterd. meer bij Waechmans aan huis te brengen (dat hij eerder blijkbaar we1
gedaan had). Voor het onderhoud van het rieten dak moest
de pachter 6 vimmen (een vim=100 bossen) riet leveren op
Kerstavond. Bij het repareren van het dak moest hij de
dekker helpen ,maar de uurlonen van de dekker werden door
t{aechmans betaald. De'wegent (=gevlochten wanden) moest
de pachter in goede staat houden. Bij andere reparaties
aan huis ,stal of schuur moest de pachter aIle materialen
aanhalen en de timmerman en metselaar helpen. De huurder
moest ook nog twee of drie maal per jaar tíaechmans met

Villa Groot Wolfslaar

foto

Kees

Leiiten
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paard en wagen naar Dongen of Drimmelen brengen of naar de
Hoeve de Leeuwerik bij de Eikberg, die ook van Waechmans
was.

Ter verbetering van de landerijen werd.en ook diverse voorwaarden opgenomen in het contract. Het perceel de Elshage
moest geëffend worden: de zod.en moesten ondergespit worden
en rondom het perceel moest een dijkje gemaakt worden om
's zomers het water te keren. Blijkbaar was de wateroverlast in de l.6e eeuw nog groot. BemestÍng van de percelen
moest gebeuren met mest en zand, goed gemengd. De Grote
Boomgaard , die met watersloten ( "borchgrachten" ) omgeven
was, moest jaarlijks omgespit word.en. De wortels van de
bomen moesten tegen de winter goed bedekt worden en in
het voorjaar bemest worden. "Quad.e en onnutte " takken
moesten afgesnoeid worden.

AIs er eiken-,berken- of elzenboompjes op de akkerkanten
uitliepen moest de pachter deze uitsteken en op de wallen
rondom de akkers of aan de slootkanten planten. Heiningen
moest de pachter steeds opbouwen van aarde, behalve bij
de mesthoop, vÍaar "met hout gehelmt" moest worden.

AIs de pachter de hoeve verliet moest hij 1/3 van het
bouwland braak laten liggen en de rest bezaaien met winterrogge (zo was dat op vrijwel alle pachtboerderijen).
Later zien we het deel dat braak moest blijven verminderen
tot bv.één bunder of helemaal niets. De oogst werd door de
pachter in het laatste jaar in de schuur gereden en dan
kreeg hij voor zijn
'ploechrecht' de halve was, dat wil
zeggen de helft van het gedorsen graan. Dit kunnen vÍe
beschouwen a1s een soort vergoeding voor zijn arbeid bij
het ploegefl, zaaien, wieden, maaien etc.
De pachter was gehouden tot onderhouil van 'helmingen, vekenen, wegen, schouwen en waterlopen'. De sloten moesten
schoongemaakt ,"geveegt", worden. Zoals in veel contracten

werd bepaald dat de pachter voorzichtig moest zijn met
vuurrlicht en aS. Boerderijen waren uiteraard zeer brandgevaarlij k.
Om de grond niet te laten verarmen moest de pachter in het
laatste jaar van zijn pachttermijn evenveel rundvee houden
als and.ere jarenrzodat er evenveel mest geproduceerd zou
worden. Over de mestvoorraad gaat een aparte bepaling.
Toen de pachter op de hoeve kwam was er een behoorlijk
voorraad('peget') mest in de 'messie'. De mesthoop wordt
exact omschreven:hij was 2 roed.en en 17 voeten lang en 1
roede en L1 voet breed, iÍ) moderne maat:ongeveer L5 X 7.5
meter). Er !Íaren vier 'putten' in van resp-1t voetr2|
voet+L duymr2 voet+ 3 duym en 1 voet diep ( een voet=28r4
cm)

Zie over de geschiedenis van Wolfsiaar:Dr.F.Brekelnans:Het
landgoed Groot-Wolfs1aar,Jaarboek "De )ranieboon" xVIII
(L964) en Chr.Buiks:Veldnanen in de voornalige geneente
Ginneken en BaveLr25rp.93 e.v.

ZO DENKEN ZIJ ER OVER
gelezen op een kalenderblaadje
De

Achterzijde boerderij Groot Woifsiaar

foto

Kees Leijten

optimist

Bij regen geen stof
Ik voel me vandaag beter
Ik ben blij dat ik leef
Ik heb het goed getroffen
Zie het goede in het kwade

De Pessimist
Bij regen modder
Ik voelde me gisteren slechter
Helaas moet ik sterven
Waarom heb ik het niet beter
Zie het kwade in het goede
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DATURA EN NICANDRA

door drs. Harry Verhoeven
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AI een paar maanden is de paardenbak buiten gebruik.
Op de dikke laag rivierzand waarmee de vlakte is bedekt
groeien nu allerlei plantensoorten die bekend zijn van
ruigten en voedselarme milieus. De planten staan meters ver
uit elkaar, waardoor onderlinge concurrentie voorlopig uitblijft. Binnen de grenzen die de soort stelt, krijgt elke
plant zo de gelegenheid zich optimaal te ontplooien, zowel
wat vorm als wat afmetingen betreft.
Zonder veel moeite herken je er - tussen veel grassoorten perzikkruid, varkensgras, grote weegbree, herderstasje,
zwarte nachtschade, schijfkamille, Canadese fijnstraal,
klein kruiskruid en reigersbek.
In dit vreemd.e "pioniersgezelschap" (immers: toen er nog
paarden liepen groeide er bijna niets) staan ook massars
kiemplanten van de berk en verder een paar grijs-viltige
rozetten van de toorts.

al dit fraais ontdekte ik plots 'n mij onbekende
even voor een doornappel -Datura stramonium aanzag. Van die laatste vinden we hier regelmatig mooie
exemplaren langs akkers en in de buurt van mestvaalten. EIk
jaar kan men deze wilde Datura's met hun gaffelvormig vertakte stengels bewonderen in de kruidentuin bij de Pekhoeve
in Ulvenhout. Maar in plaats van vuilwitte bloemen zoals
bij de doornappel droeg deze plant blauwe bloemen, terwijl
de oudste stengeldelen opvallend donkerpaars en geribd
waren. In de rrmikrr tussen twee stengels zat geen gestekelde
doosvrucht, zoals die waaraan de doornappel zijn na.rm te
danken heeft, maar een lichtgroene besvrucht. Net als bij
de gekweekte lampionplant Physalis Franchetii was elk
Tussen

plant, die ik

Iti.ond"cr
(vruchten)

van deze besvruchten door een vruchtkelk omgeven.
De Flora bevestigde mijn vermoeden dat het om een familielid van bovengenoemde soorten ging en wel om Nicandra physalodes, die in ons land zegekruid genoemd wordt. Samen met
bitterzoet, bilzekruid en wolfskers, aIle giftige soorten,
is Nicandra ondergebracht in de nachtschade-familie, waartoe overigens ook cultuurgewassen a1s tomaat, aardappel,
paprika, aubergine en tabak gerekend worden.
Nicandra is meestal eenjarig, maar soms vindt men planten
die tweejarig zijn. De plant verkiest een droge en zonnige
standplaats.
Nicandra is genoend naar de Griekse arts Nicandros uit de
tweede eeuw vóór Christus, die geneeskundige werken in
dichtvorm schreef. De naam is afgeleid van het Griekse
"nike " (is overwinning) en van "aner" (is man) en hij

5o

betekent overwinnaar. onze vorksnaam zegekruid komt hiermee
overeen. Nuttige eigenschappen zijn van deze plant overigens niet bekend, aI zou zíjn geur volgens sommigen vliegen
verjagen. De soortaanduiding physalodes (of vroeger: physaloides) wijst op gelijkenis met de lampionplant: Physa-

lis-achtig.

In de oudste jaargangen van "De Levende Natuur" worden de
schaarse vindplaatsen van Nicandra in enige ingezonden
brieven vermeld. Er blijkt uit dat ook tijdens de eeuwwisseling de plant aI zeldzaam was. ïn 1898 (jrg.2) wordt
[Iageningen als vindplaats genoemd; in 1900 (jrg.4) stuurt
een lezer een takje met "zaaddoozen" aan de redactie en hij
vraagt tegelijk naar de Nederlandse na.rm. Ook schrijft een
onderwijzer dat het zaad uit een "zaadbolletje", meegenomen
d.oor een schoolkind, een jaar la-ter voor een groot aantal
planten in het hele dorp zorgde.
In 1908 (Jrg.13) schrijft de beroemd.e E.Heimans een artikel
"Zeldzame planten in de duinen". Hierin verklaart hij het
voorkomen van Nicandra bij Castricum uit de gewoonte om uit
het buitenland afkomstig zaadvoer in de duinen uit te strooien voor de opkweek van fazanten ter-wille van de jacht.
In 1753 werd de plant in Europa ingevoerd. Sindsdien komt
hij, zíj het zeld.zaam, verwilderd voor op stortplaatsen en
andere ruderale terreinen. Meer dan eens is hij er in gezelschap van de doornappel.
Hoe "mijn" Nicandra i.n de paardenbak terecht kwam blijft
een raadsel.
De oorsprong van de plant is Peru, waar ook de tomaat van-

daan komt.

NIEUWS

door Kees Leijten
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WINKELS EN CAFéS

In het najaar van 1998 hopen !{e een tentoonstelling te
openen over de vele winkels en cafés die er vroeger waren
in onze gemeente.
We zoeken nog steeds oude foto's van winkels en/of cafés.
Wie helpt ons ?.U krijgt de fo'to binnen een uleek onbeschadigd terug.
Hebt U in Uw fotocollectie geen foto waar toevallig zo'n
winkel of café op staat

?

]-OO JAAR ORANJECOMITé
Op 31 augustus 1998 zal het 100 jaar geleden zijn dat in
Nederland oranjecomité's werden opgericht om koninginnedag

if

t;
1u

te vieren.
0p die dag in 1898 werd Wilhelmina tot koningin gekroond.
Paulus wiI daar een tentoonstelling aan wijden.
Hebt U nog foto's van een vln de koninginnedagen uit een
kort of ver verleden 2 Uw zoon of dochter of uzelf op een
versierde fiets ,in de optocht of bij volksspelen
Paulus wil die foto graag van U lenen. U krijgt hem onbeschadigd terug.
Hebt U nog een programma vEIn de koninginnedagen van vroeger of enkele jaren geleden liggen ?
[íiIt U dat aan ons museum schenken ?
BIKKELS

l^licc,ndro (urucht)

UIT HET },IUSEUM 23

Van mevrouhl J.Luijckx-Nooren ontvingen we een aantal
koperen en enkele benen bikkels.
tle hebben ze toegevoegd aan onze speelgoedcollectie.
Op onze oproep naar de spelregels reageerden de familie
Van Kuijck-Meeuwissen met een schema ,dat z:-i kregen van
een bevriend Belgisch echtpaar. In een volgend nunmer van
ons tijdschrift komen we er op terug.

t
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BOEKENBEURS

PAULUS VAN DAESDONCK

ffi

aLle boeken 20t korting

#

Leuk voor Sinterklaas

Op

(

behalve uitqaven 1997)

1

I

9

10
11
72
13
14

Bij

L980
1985
1986
1987
1987
1990
1990
1994
1996
1996
1996

130 jaar Mariaschool

Korerunolen I'DeHoop"

Van Ginneken
Tussen

tot

Nieuw-Ginneken

lrlitte !{olk en Annevilte

tíandelen

in Strijbeek

publicaties.

UILEN

Kerken in Bave1
tilandelen in Ulvenhout
Mastbos en Van Schermbeek
Nieuw-Ginneken in heden en verleden
Ginnekense Tramwegmaatschappij

IN KUNST

EN KITCH

Van mevrouw Nieuwlaat kreeg Pau1us onlangs een mooie collectie van n-ièt-minder aan +O uiltjes.
Plastieken, bekers, spaarpotten, asbakken, beeldj es enz . enz .
Nu nog Bavianen en Maerk-ratten ?

Veldnamen Index

Gemaallijst

In 1975 gaf Paulus van Daesdonck het monumentenboekje uit,
dat bijna uitverkocht is.Daarna volgde een hele reeks
vormen een reeks van 159 publicaties.
In november krijgt U de kans Uw boekenkast adn te vullen
tijdens de boekenbeurs in de maand nclvember.
Op alle boeken van vóór 1,997 krijgt U 2AZ korting, dus
niet op het Straatnamen of de lopende jaargangen van 1997.
De actie loopt alleen in de maamd november

1977 Molen "De Korenbloem"

***
4
5
6
7

BOEKENBEURS

Niet minder dan 116 delen van de Brieven van Paulus , 26
delen van de Veldnamen en nog eens 17 andere publicaties

UITGAVEN PAUIUS VAN DAESDONCK
2 L977
3 1.978

5'

1795

!{andelen op Luchtenburg

WAFELIJZERS

aankoop van minstens 3 boeken

20t korting op de actieprijs.
Het gehele pakket (1-14) van f 130,- voor slechts f g0,-.
15 1983-1988 Veldnamen L-25
per deel
10 deeltjes voorzover voorradig
16 1979-1996 Brieven van Paulus per deel
complete jaargangen voorzover voorradig

-

5,
4,50,- - 30,7,50 - 6,30,- - 20,-

Van de familie Dam-de Jong kregen we onlangs een wafelijzer met bijbehorende ring.
De ring lag op de kachel, op het vuur. Het wafelijzer pas-

te er precies in

Uitgaven 1997 (geen korting):
L7
18

1997 Brieven van Paulus
1997 Straatnamen Nieuw-Ginneken

per deel

- 7.50 - 9.95 -

7,50
g,g5

UITGAVEN VAN DERDEN
19
20
2L
22

Fotoboek
100 Jaar

Nieuw-Ginneken
lJsvermaak

1996 Open Monumenten
1997 Open Monumenten

Breda :Industrieel Erfgoed Breda :Monumentale Scholen samen -

25,10,
5,
5,
45,-

-

20,7,SO
Z,SA
Z,5O

30,-

DEZE ÀCTIE GELDT ÀILEEN IN DE }ÍAÀ}ID NOVE}tsER 1997
HET MUSET'M IS OPEN OP ZONDAG 2 NOVEMBER EN ELKE WOENSDAGMIDDAG

O?=O?

Wafelij zer net kachelring

Wafelij zer op kachelring
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FIETSLAI.TTÀARNS

rn d,9-{oLlectie fietslantaarns beschikt paurus sinds kort
oveí drie lantaarns met ieder een andere richtbron.
van links naar rechts voor carbid , kaarsen en petroleum.

v,*,

L.u

à*[à.
,rh','

q;

Ma I
à

r)-

OK
\.r

N C0NTilO!-í-\ítREr li l0iH0
ou
-3 LV E td i-l

OPEN MONTIMENTENDAG

Groot was de belangstelling niet, maar toch waren er
ondanks het slechte weer nog moedige fietsers, die op Open
Monumentendag de fietstocht maakten langs de monumentale

l'

)1. ,rl, it\Íaorf
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schoolgebouwen van weleer.

voor hen die er belangstelling voor hebben is het boekje
van 1996 (rndustrieel Erfgoed gemeente Breda Anno 1996) en
het boekje van 1997 (Monumentale schoorgebouwen) nog in 't
museum te koop à f 5r- per stuk.
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Handtekeningen

HEEMKUNDIG ÏItrEERBERICHT,J"OT

uit

Heiligen in de weersvoorspelling
het begin van deze

eeuw

FOKREGISTERS

van Jan de constant Rebecque kregen we onlangs twee fokregisters voor de stieren en Koeien die aan het begin van
deze eeulrr genoteerd stonden. De registers berustten nog op

Annevi I Ie

.

Oktober- Z aa imaand-Wi'i nmaand
Simon en Thaddetis met hun twee (28/rc)
Brengen meestal sneeuw mee
November-

S1

achtmaand- Jachtmaand

Maria's Opdracht klaar en hel (21/tt)
Maakt de winter streng en fel

45
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COLLECTIE PAULUS

'

MUSEUM ].08

In de afgelopen periode ontvingen we vele zaken voor ons
de giften onderbrengen in de volgende

museum. We kunnen

deel-collecties
ARCHIEF

2 oude kranten - postidentiteitskaart

BIBLIOTHEEK

Adellijk Bloed (stamboekstieren)
CAFé

Fles Chateau Grimhuysen

r CURIOSÀ
3 Belgische fietsplaatjes
\ 2 Belgische hondenpenningen
1,944 en 1986) - collectie van 35 uiltjes
\1914,

EEN MOOIE PRENT
door Jan Spoorenberg

DEVOTIONALIA

AIs ik een nieuw nrunmer van de Brieven van Paulus uit mijn
brievenbus haal, ben ik altijd benieuwd wat het zo gevarieerde blad deze keer weer te bieden heeft.
Zo ook bij nummer 115.

FOTO.ARCHIEF

50 Bidprentjes

vele foto's uit

Foto's over Wielerronde Bavel

nis van Nieuw-Ginneken.

geschiede-

KEUKEN

Op pagina 225 was

3 Wafelijzers met L kachelring.

het voor mij aI direct prijs met de aan-

kondiging van een STRMTNAMENBOEK van NIEUW-GINNEKEN.
Natuurlijk heb ik het direct besteld.Gezien de inhoud en
uitvoering kan ik me intussen voorstellen, dat het wer§e
snel aan een nieuwe druk toe zal zíjn.
hlas de aankondiging een prettige verrassing, even verder
was er een tweede op pagina 252. Een prent van Oud Breda.
hlaar had ik dat plaatje eerder gezien ? Ja inderdaad ,het
oude pand met die vreemde regenpijp leek verdacht veel op
het Pannenhuis in Gestelrjuist voor de grens met Eindhoven.
Dat was de oude herberg, waar ooit de oude schepenbank van
Gestel, Stratum en Strijp vergaderde. Begin jaren dertig
van deze eeuw werd het monument gesloopt en vervangen door
een winkel van de bekende kruidenier P.de Gruyter & Co.
Maar zoals dat in Eindhoven gaat, ook dat pand is aI weer
Iang geleden afgebroken.Een vergelijking met een oude foto
maakte duidelijk, dat mijn vermoeden juist was. Jammer voor
Breda dus, maar zo schilderachtig kon ook Eindhoven zí1n I

KONINKLIJK HUIS

Beker "Ju1iana 1980 Beatrixrr

f

- portret

Wilhelmina 1896.

SERVIESGOED

Botervloot met verwarmer of koeler.
TIMMER}IAN

L Deurklink

in

vorm van hand.

II
rijstzakje

WERELDOORLOG

Trouw 2-B 2 stamkaarten geld uit
oorlogsperiode oorkonde voor werk in oorlog
Linnen

,.1:,

0

ri
liil

É.

*

de schenkers waren: mw/dhr of familie
B.Brouwers; J.Brosens; J.de ConstantRebecque; M.Dam-de Jong; A.van Eij l-v.d.K1ashorst; J.van
Ginneken; J. Grauwmans; J.Huybregts; C.de Jonghe-Bastiaansen; H.Knibbeler; C.Leijten en D.Nieuwlaat.

A.Bonekamp-Bosman;
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TWEE MOTENS

IN

DE

ROUhT

door Jan van der Westerlaken

1L augustus 1.997 waren de molens van Bavel en Ulvenhout
de rouwstand gezet.0p die dag overleed Riet van Riel-van
der Westerlaken.De molens hebben de hele week in deze stand
gestaan tot de crematie op zaterdag 16 augustus.
Het eeuwenoude gebruik onder molenaars is namelijk dat de
molen in rouwstand staat zolang de overledene boven aarde

Op

in

staat.
In Ulvenhout was de overledene bekend als Ria van der
Westerlaken, de enige dochter van molenaar Victor van der
Westerlaken en geboren op 12 juni t932.
Zíj was de mede-oprichtster van het inmiddels ter ziele

gegane weekblad: Nieuw Ge1uid.
Op 24 augustus 1957 trouwde z:-i met de Bavelse molenaarszoon Frans van Riel, die tot 1997 eigenaar geweest is van
de Bavelse korenmolen: De Hoop.

Het molenhuis is op verre afstand zichtbaar en aangezien

het wiekenkruis in alle standen stilgezet kan

Molens in de rouwstand ; ,
links De Korenbloen te ulvenhout, rechts De Hoop

foto's

Kees

(

te

Bavel

Leij ten

voor menselijk gebruik.
Zo'n bezoek werd door de mulder maar ook door de boer maar
matig gewaardeerdrzodat de molenaar door de zeilen en de
stand van de wieken zijn collega's tot in de verre omtrek
waarschuwde.

ROUWSTÀI{D

GEBOOF:IESTÀND

worden was

dit het aangewezen middel om collega's en andere ingewijden
tekens te geven als dit nodig was.
Ruim een eeuw geleden was er nog accijns op het malen van
broodgranen, zodat op gezette tijden de commiezen op de
molen verschenen om het verschuldigde bedrag aan accijns te
noteren en granen die niet voor de bakkerij bestemd waren
met zand te vermengen om het meel ervan ongeschikt te maken

VREUGDEgTÀND

BRIEVEN VÀN
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PAULUS

is het inforuratieblad voor de leden van de heenkunclekring Paulus van Daesstaat internationaal geregistreerd door IssN-0166-0438.
Het verschijnt vijf naal per iàar en geeft naast veel informatie voor de
Ieden ook .rèIe kleine bijzóndeiheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere tteerliikheid Ginneken en Bavel, de gerneente Ginneken en

donck.Het

Tijdens de wereldoorlogen werd. deze methode ook toegepast
als er controleurs in aantocht waren.
Elke streek had zijn eigen wiekstanden.
In onze provincie was de ruststand één roe verticaal en de
andere horizontaal.
De wieken stonden diagonaalsgewijze bij bruiloften en
andere feestelijke gelegenheden: de vreugdestand.
Was er in de directe fanilie van de molenaar een sterfgeval
dan werd het kruis in de rouwstand gezet, waarbij de ond.erste wiek juist na de ruststand werd geplaatst.
Had er in de muldersfami.lie een gezinsuitbreiding plaatsgevonden dan werden de wieken in de geboortestand gezet,
d.w.z.dat de aankomend.e wiek juist voor de ruststand werd
sti lgezet .
Zo heeft de molen sedert eeuhíen zijn eigen taal kunnen
spreken, een taal zonder woorden, maar zeker zo veelzeggend
en betekenisvol.
Een goed gebruik, dat we zeker

in ere moeten houden.

Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie:C.J.M.LeijtenenJ.C.vanderlJesterlaken
: craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout,
Redactieaclres

l)e hcemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en
k.ninklilk erkenà als vereniging op 25 novenber 1975. De vereniging is
rn,lr.rr«'hrovcrr bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568'
: Abdij van Thornstraat 18,4854 Bavel tel. 0161-433488
:;r!('Íotdri.r..lt
: 52.18.33-639 t-n-v.Paulus v Daesdonck
ll.rnhrekening
: 37.13.311 t-n.v.Paulus v Daesdsnck
Girorekening
Ledenadministratie: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout'

MUSET]M

De heemkundekring heeft'n eigen heenlundig museun op 't adres Pennendijk 1
Het museun is geopentl de 1e zondag van cle maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagnidaag van 14.00 - 16.00 uur. voor groepen op verzoek.
Schenkingen ioor aÉ collektie gaarne in het nuseum op werkdagen van 8'30 -

16.30 uur.
Het nuseum is onclergebracht in de stichting Paulus' Museum (s 10.49-79)
BESTWR

J.C.van der Westerlaken

C.J.M.teijten

J.A.van Dorst

ld. A. Langen
H. J.M.Meeren

À.P.J.M.Luijten

BREDA DOOR DE EEUWEN HEEN
rn een oprage van 10.000 stuks verscheen bij de gemeente
Breda onlangs een fraaie brochure met de geschiedenis van

Breda en daarin ook de wapens van PrincenhagerTeteringen en
Nieuw-Ginneken /Ginneken en Bavel.
In de marge belangrijke jaartallen.
Wanneer werden zLJ voor het eerst genoemd ?

volgens deze brochure is het: Breda 1125 ,'s-princenhage
1198, Ginneken 1246, Ulvenhout 7277, Bavel lTgg en Teteringen 1303, *
Galder en strijbeek komen in dit boek (uiteraard) niet
voor. Toch zijn zL) onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Ginneken, Ulvenhout en Bavel.
*Reeds in 1979 vond Dr F.A.BrekeLnans echter een akte uit
1274 waarin ulvenhout reeds genoend is. (zie 8.v.p.66 pz3)

UITSPRAAK 1.08
Schrij f kritiek in het zand en weldaden op

A. P.M. Goos
J.A.M. Grauwmans
A.M.M.Verkooij en

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningneester
2e penningneester
nedewerker Ulvenhout
technisch coördinator
medew-Galder/Strijbeek

A.H. M.Verschuren
PUBTICÀTIES

1975 Monunentenboekje
1977 Molen "De Korenbloen"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen 'De HooP'
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tonkins
1983 100 jaar school Galder
1983 veldnanen 1-25(1983-1988)
1984 Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken
1985 Bibliografie I
1985 Tussen Witte I{oIk en Ànneville
1986 blandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel

l987 wandelen in Ulvenhout (CaIlot)
t990 Het Mastbos en het werk van
houtvester van Schermbeek

1994 De Ginnekensche Tramweg Maatsch1994 Bibliografie II
1996 veldnamen 26(Index)
1996 Gemaallijst 1795
1997 Straatnanen
LID!{AÀTSCHÀP

marmer

076-5612742

Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

1996
1997
1997
1995
1995
1996
1997
1995
1996
1997

(uitverkocht)
J.M.E.M.Jespers
f 5,J.C.van tler Westerlaken
Leij ten
H.Dirven,K.Leenders e.a.

C. J.M.

Dr.J.L.U. de Lepper

- 5,(uitverkocht)

H.Dirven,J.v.il.tíesterlaken - 20,-

J. en

R.v.d.Westerlaken (uitverkocht)

(

Ir.Chr.Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
llt.Beugels,C.Leijten(BvP 55) J.M.E.M.Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven SS.CC
Dr.C.S.ll.Raclemaker
Ir.ld.BonekamP,Dí.ScheePers À.J.Spierings

Drs.H.verhoeven

BvP

39)

A.Verkooijen e.a.( BvP 44)

7150

7,50

5,7,50
7,50

20,-

5r-

10,-

5,10r-

- 20,- 7,50
Ir.Chr.Buiks, J.SPoorenberg - 7,50
J-M.H.Broeders,À.1{.Jansen - 5,- 9195
A.w.Jansen

e.a.
C.J.M.Leijten(BvP101)
P.van de Ven
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Het verenigingsjaar van de heernkundekring loopt van 1 september tot en
augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen
Het
excursies geeft ile kring het tijdschrift "Brieven van Pau1us" uit.
lidmaatschaP van de Kring geldt vóor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsj aar 1997-l'998 f 30,- per jaar.

